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   ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับบริษัท จีที เทคโนโลย่ี จ ากัด 
--------------------------------- 

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ ................................ ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดตั้งโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา  
(SDU-EDU 4.0) ซึ่งจะต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในฐานะ            
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller)  ซึ่งมีอ านาจที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้  
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 ได้ท าข้อตกลงประมวลข้อมูลส่วนบุคคล กับ บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้
เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) ซึ่งตกลงด าเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(๒) เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความ 

ถูกต้องและรวดเร็ว ได้แก่ ระบบหลักสูตร ระบบรับสมัคร ระบบการจัดการผู้ใช้งาน ระบบทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ระบบการจัดตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ ระบบลงทะเบียน ระบบงานการเงินนักศึกษา 
ระบบงานการเงินกองทุนเงินกู้ ระบบประมวลผลทางการศึกษา ระบบส าเร็จการศึกษา ระบบรายงานตัวรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ระบบเทียบโอนและลงทะเบียนต่างมหาวิทยาลัย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบ
บริการอาจารย์ และระบบบริการนักศึกษา  

(๓) เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานจากระบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจได ้ 
(๔) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา (SDU-EDU 4.0) ส าหรับข้อมูลดังกล่าวไป

ใช้เพื่อในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 



๒ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มอบหมายให้  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประมวลผล ประกอบด้วย 
(๑) ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์  

อีเมล เป็นต้น 
(๒) ข้อมูลส่วนตัว เช่น สัญชาติ เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกหนังสือ 

เดินทาง วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สภาพร่างกาย ศาสนา เป็นต้น 
(๓) ภาพถ่ายนักศึกษา 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น กรุ๊ปเลือด รวมทั้งข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรค เช่น COVID-19 ซึ่งจะมีการจัดเก็บในสถานการณ์เฉพาะ  
(๕) ข้อมูลความพิการ ความบกพร่องทางร่างกาย 
(๖) ข้อมูลครอบครัว เช่น จ านวนพ่ีน้อง บุตรคนที่ จ านวนพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา  

ชื่อผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท ์อาชีพ ช่วงรายได ้เลขรหัสประจ าบ้าน เป็นต้น 
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา ข้อมูลการวัด 

และประเมินผลการศึกษา ผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม การลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการช าระเงิน  
ข้อมูลทุนการศึกษา ความถนัด/ความสามารถพิเศษ การลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

(๘) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษาเดิม สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 
การศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา เป็นต้น 

(๙) ขอมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอื่น ๆ การลงทะเบียนการเข้าร่วม 
กิจกรรมหรือการประชุม การตอบแบบส ารวจ การตอบแบบประเมิน ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม วุฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร ใบรับรองต่าง ๆ เป็นต้น 

(๑๐) ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงาน เว็บไซต แอปพลิเคชั่น  
ระบบอีเมล หรือขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต การใช้งานทางด้าน
สารสนเทศ เป็นต้น 
          (๑๑) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือขอมูลที่เกี่ยวของ 
          (๑๒) ข้อมูลภาพและเสียง ในระหว่างที่ เป็นนักศึกษาและผู้ เรียน อาจมีการอัดภาพและเสียง 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการน าภาพและเสียงมาใช้ในการน าเสนอ
ซ ้า ภาพถ่ายและวีดีโอที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม  
ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันความปลอดภัย 

 

 

 

 

 



๓ 

 

หน้าที่ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

๑. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจาก ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

๒. ก าหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกจ ากัดเฉพาะลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือมีความจ าเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และด าเนินการให้ลูกจ้าง ตัวแทน
หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท าการประมวลผลและรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการ โดยจะไม่ท าซ้ า คัดลอก ท าส าเนา เผยแพร่ บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเง่ือนไขของข้อตกลงหรือสัญญา หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ 

๔. ต้องด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในการตอบสนองต่อค าร้องที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นค าร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะด าเนินการแจ้งและส่งค าร้องดังกล่าวให้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทันที 
โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่เป็นผู้ตอบสนองต่อค าร้องดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
จะได้มอบหมายให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าร้องดังกล่าว 

๕. ต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of 
Processing) ทั้งหมดที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลผลในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็น
ความลับ และจะด าเนินการส่งมอบบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทุกเดือน หรือทันที
ทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

๖. ต้องจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม
ทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศก าหนด หรือตาม
มาตรฐานสากล  

๗. ต้องท าการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ด าเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น หรือตามที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้สั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการประมวลผล เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด  

 ในกรณีปรากฏว่า ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมดความจ าเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ตามข้อตกลงฉบับนี้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบก่อนเพื่อขอความยินยอมท าการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงทันที 



๔ 

 

      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีอ านาจสั่งให้ประมวลผล ระงับการลบ หรือท าลายข้อมูลที่ประมวลผล 
ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้ หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ควบคุม 

๘. กรณีพบพฤติการณ์ใด ๆ ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่ประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ท าลาย  
สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว                
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทราบโดยทันทภีายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ทราบ 

๙. การแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
จะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้ า 
และจะให้ข้อมูลแก ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 

9.1 รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการละเมิด 
9.2 มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด 
9.3 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด หากมปีรากฏ 
9.4 ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

๑๐.  ต้องแนบเอกสารท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลและให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา 

๑๐.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
๑๐.๒ มาตรการด้านความม่ันคงปลอดภัยพิเศษ กรณีมีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว 
๑๐.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจในกรณีกรรมการผู้มีอ านาจ

มอบอ านาจมา 

ความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๑.  ในกรณีที่มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การ
กล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถด าเนินการ
ดังกล่าวได้และท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ  และค่าใช้จ่าย 
อ่ืนใดในทางแพ่งหรือทางปกครองให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดดังกล่าว ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนนั้น  รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ 
ค่าทนายความแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น  

การสิ้นสุดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๒.   หน้าที่และความรับผิดของ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะสิ้นสุดลง 
นับแต่วันที่ปฏิบัติงานที่ตกลงเสร็จสิ้น หรือ วันที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก “บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”   



๕ 

 

 การสิ้นผลลงของข้อตกลงนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการลบหรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีได้ก าหนดในข้อ ๗ 

 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได ้
ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น  

 
 

ลงชื่อ …….………………..........................………....  

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ลงชื่อ …….……………….........................………....  

(นายxxxxxx  xxxxxxxxxx) 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ลงชื่อ ………….…...............…………..……........... พยาน 

(............................................................ ) 
............................................................ 

 

ลงชื่อ ………….….................……….……........... พยาน 

(............................................................ ) 
............................................................ 

 

 

 


